
 

Theatergezelschap Woest Oost zoekt een zakelijk leider (0.2-0.4 FTE per week op ZZP basis) 
 
Woest Oost is hét productiehuis voor jong aanstormend talent in Zutphen. We zijn een kleine 
ambitieuze organisatie, met als doel om de jonge generatie meer te betrekken bij het professionele 
theaterveld. Irene Kriek is artistiek leider en regisseert de meeste voorstellingen die Woest Oost 
produceert. Deze energieke, fysieke en multidisciplinaire voorstellingen worden gespeeld door 
jongeren tussen de 14 en 25 jaar. Het zijn schurende, geëngageerde producties die zich bezighouden 
met actuele wereldse thema’s. Onze spelers komen uit de weide omgeving van Zutphen en wij 
werken met een actief inclusief beleid. Woest Oost is een snel groeiend gezelschap. We willen een 
groeiende groep jongeren de kans geven mee te werken aan een professionele productie.  
 
Jaarlijks produceert Woest Oost 2 grote (locatie)producties met een grote groep jonge 
spelers/makers en professionals. Daarnaast produceren we een voorstelling rondom Theater Na de 
Dam (4 mei) en zijn we de aanjager van programma rondom Keti Koti (1 juli) in Zutphen. 
Woest Oost zit niet vaak stil en daarom organiseren we vanaf het najaar van 2021 Werkplaats Woest 
Oost met workshops, trainingen en inspiratie-avonden. 
 
Per 13-09-2021 zoekt Woest Oost een energieke zakelijk leider voor zo’n 8-16 uur per week op ZZP-
basis (begindatum en precieze aantal uren in overleg). 
 
We zoeken iemand die een gedeelde liefde heeft voor multidisciplinair theater, werken met- en voor 
jongeren en zin heeft om zijn/haar/hun zakelijke en ondernemende kracht in te zetten voor ons 
gezelschap.  
 
Taken 
De zakelijk leider… 

- is samen met de artistiek leider verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van de 
artistieke en ondernemende doelstellingen van de stichting 

- behoudt en maakt een gezonde financieringsmix mogelijk door (project)subsidies aan te 
vragen en allianties met sponsors en partners aangaan 

- heeft een actieve en initiërende rol in fondsenwerving; inclusief het maken van aanvragen en 
voorzien van afronding en communicatie met fondsen en subsidiënten. 

- Zorgt voor voldoende output, door actieve acquisitie bij scholen en theaters 
- is verantwoordelijk voor de jaar- en productiebegrotingen, inclusief verantwoordingen en 

jaarverslagen. 
- initieert en onderhoudt de relaties met partners, sponsors en vrienden 
- draagt samen met de artistiek leider verantwoordelijkheid over communicatie en marketing 
- stuurt samen met de artistiek leider de projectmedewerkers aan 
- zorgt gezamenlijk voor een veilige, prettige en vruchtbare werkomgeving voor de jongeren, 

zichzelf en de projectmedewerkers. 
 
Profiel 
De zakelijk leider… 

- is daadkrachtig, energiek, flexibel en assertief 
- heeft ervaring in de culturele sector, bijvoorbeeld als fondsenwerver, zakelijk leider of 

producent 
- is in staat de artistieke- en educatieve plannen te vertalen naar beleidsplannen en 

subsidieaanvragen  
- heeft strategisch inzicht 
- beheerst de financiële aspecten, zoals het opstellen van (project)begrotingen en 

afrekeningen en heeft de (basis)kennis van de boekhouding van een kleine organisatie. 
 



 

Woest Oost biedt… 
- volop kansen om jouw eigen werkpraktijk naar eigen behoeften in te richten. Woest Oost 

heeft (nog) geen vast stramien en wil dit samen met de zakelijk leider vormgeven. 
- een werkplek in hartje Zutphen, in een oud klooster waar we een repetitieruimte, kantoor en 

opslag hebben. 
- een vast honorarium, wat aangevuld kan worden uit inkomsten uit projectsubsidies. 
- een opdrachtovereenkomst op ZZP-basis voor ten minste 1 jaar 

 
Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Karlijn Hemmer via woestoost@gmail.com of 
0634288525. 
Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de website www.woestoost.nl  
 
Solliciteren kan tot 28 augustus 2021, stuur hiervoor een motivatie + CV naar woestoost@gmail.com 
  
  


